
     

     

darulilm.org 

  



     

     

darulilm.org 

তিতি হলেি বাি ুখাতেদ গ ালের আবু আব্দুল্লাহ হামুদ তবি আব্দুল্লাহ তবি উক্বো 

তবি মুহাম্মাদ তবি আতে তবি উক্বো আশ-শু’আইতব আে-খাতেতদ। িার জন্ম 

১৩৪৬ তহজতরলি (১৯২৫ তিস্টাব্দ)। ক্বাসীম প্রলদলশর বুরাইদা তবভাল র আশ-

শাক্বক্বাহ শহলর। িারায় পড়াশুিায় হালিখতড় হয় ৬ বছর বয়লস। ১৩৫২ তহজতরলি 

(১৯৩১ তিস্টাব্দ) গুতিবসলের কারলি তিতি দৃতিশতি হারাি। 

অন্ধত্ব িার ‘ইেম অজজলির পলে বাধা হলি পালর তি। তিতি শায়খ আব্দুল্লাহ তবি 

মুবারাক আে-উমাতরর অধীলির ক্বুরআলির তহফয করা শুরু কলরি এবং ১৩ বছর 

বয়লস সম্পূর্জ ক্বুরআলির তহফয সমাপ্ত কলরি। িলব তহফয ও িাজউতয়দ 

সম্পূিজভালব আত্মস্থ করলি িার সময় োল  আলরা ২ বছর। িার এই অজজলির 

গপছলি িার তপিার গুরুত্বপূর্জ অবদাি তছে, তিতি সবসময় চাইলিি গয িার গছলে 

একজি ‘ইেম অলেষর্কারী হলব –  আল্লাহ িার উপর রহম করুি। 

ক্বুরআি তহফয করার পর তিতি তকছতদি িার তপিালক চাষাবাদ ও গখজুর বা ালির 

গদখাশুিায় সাহাযয কলরি। 

১৩৬৭ তহজতরলি (১৯৪৬ তিস্টাব্দ) তপিার তিলদজশ অিুযায়ী ‘ইেম অজজলির 

েলযয তিতি তরয়ালদ আলসি। তিতি ;ইেম তশযা শুরু কলরি শায়খ আব্দুে েতিফ 

তবি ইব্রাতহম আেুশ-শাইখ রাতহমাহুল্লাহর অধীলি। এই মহাি তশযলকর অধীলির 

তিতি আে-আজ্রুতময়যাহ, উসুে আস-সাোসা, রাহতবয়ািু তফে ফারাইদ এবং 

ক্বাওয়াইদ আে-আরবা’আ  সম্পূর্জ মুখস্থ ও এর বযাখযাসমূহ আত্মস্থ করা সম্পন্ন 

কলরি। 

অিঃপর১৩৬৮ তহজতরলি (১৯৪৭ তিস্টাব্দ) তিতি শায়খ মুহাম্মাদ তবি ইব্রাতহম 

আেুশ শায়খ রাতহমাহুল্লাহর তশষযত্ব গ্রহি কলরি। এই মহাি শায়লখর অধীলি তিতি 

প্রােতমক ভালব যাদ আে মুস্তাক্বাতি, তকিাবুি িাওতহদ, কাশফুশ শুবুহাি, আে 

ওয়াতসতিয়যাহ (শায়খ আে-ইসোম ইবিু িাইতময়যাহ রাতহমাহুল্লাহ), আে-

আরবা’ঈি আি-িাওয়াউইয়যাহ, আেতফয়াি ু ইবি মাতেক, বুেুগ্বুে মারাম 
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অধযায়ি। শায়খ মুহাম্মালদর রাতহমাহুল্লাহ অতধলি সকে ছােলকই 

বাধযিামূেকভালব এই তকিাবগুলো তশখলি হলিা। 

এগুলোর পর তিতি শায়খ মুহাম্মালদর কালছ অধযায়ি কলরি আতক্বদা আি-

িাহাউইয়যাহ, আদ দুররাহ আে মুদাতিয়যাহ, আতক্বদা আে-হামাউইয়যাহ। শায়খ 

মুহাম্মাদ আোদা ভালব িালক এই তকিাবগুলোর তশযাদাি কলরি। 

এছাড়াও তিতি তশযাগ্রহি কলরি তিলনাি উোমার অধীলি – 

তিতি আব্দুে আতযয তবি বালযর রাতহমাহুল্লাহ অধীলি িাওতহদ ও হাতদলসর ‘ইেম 

অজজি কলরি। 

শায়খ মুহাম্মাদ আে আতমি আশ-শািতক্বতি রাতহমাহুল্লাহ 

শায়খ মুহাতিস আব্দুর রাহমাি আে-আতিতক রাতহমাহুল্লাহ 

শায়খ আব্দুে আতযয তবি রাশীলদর রাতহমাহুল্লাহ অধীলি তিতি তফক্বহ অধযায়ি 

কলরি 

শায়খ আব্দুল্লাহ আে খুোইতফ 

শায়খ হামাদ আে-জাতসর 

শায়খ সাউদ তবি রাশুদ (তরয়ালদর ক্বাতয) 

শায়খ ইব্রাতহম তবি সুোইমাি 

ইউসুফ উমার হাসিাইি, আব্দুে েতিফ সারহাি, ইউসুফ দাবা’ সহ তমশলরর 

তবতভন্ন আতেলমর কালছ আরবী বযকরি তশযা কলরি 

১৩৭৬ তহজতরলি (১৯৫৫ তিস্টাব্দ) তিতি তকং সাউদ ইউতিভাতসজতিলি তশযক 

তিযুি হি। ১৩৭৭-১৪০৭ তহজতর পযজে (১৯৫৬-১৯৮৫ তিস্টাব্দ) তিতি এই 
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তবশ্বতবদযােলয় তশযকিা কলরি। িারপর িালক বাধযিামূেক অবসলর পাঠালিা হয়। 

এই দীর্জ সময় তিতি ইউতিভাতসজতিলি িাওতহদ, তফক্বহ, ফারাইদ, হাতদস, উসুে, 

বযাকরিসহ তবতভন্ন তবষলয়র উপর তশযাদাি কলরি। এছাড়া তিতি গবশ তকছু মাস্টাসজ 

ও ডক্টলরি তেতসলসর সুপারভাইজার তছলেি। 

িার অসংখয ছালের মলধয উলল্লখলযা য কলয়কজলির িাম হেঃ 

আব্দুে আতযয আেুশ শায়খ (লসৌতদ আরলবর বিজমাি মুফতি), আব্দুল্লাহ তবি 

আব্দুে মুহতসি আি-িুতকজ প্রািি ইসোম তবষয়ক মন্ত্রী,আব্দুল্লাহ তবি মুহাম্মাদ 

তবি ইব্রাতহম আে আশ-শায়খ প্রািি তবচার সংক্রাে মন্ত্রী, সাতেহ আে-

ফাউযাি,  ায়হাব আে  ায়হাব, ক্বাতজ আব্দুর রাহমাি তবি সাতেহ আে-জাবর, 

ক্বাতজ আব্দুর রাহমাি তবি আব্দুল্লাহ তবি আে-আজোি – প্রািি প্রধাি ক্বাতজ 

ক্বাতসম প্রলদশ, সুোইমাি তবি মুহান্না – প্রািি প্রধাি ক্বাতজ তরয়াদ, আব্দুল্লাহ 

আে-গ্বুিাইমাি। 

এছাড়া শায়খ যালদর ডক্টলরি তেতসস তরতভউ কলরলছি িালদর মলধয আলছি। 

আবু বাকর আে জাযাইতর, রাতব তবি হাতদ আে-মাদ্বখাতে, মুহাম্মাদ তবি সাতেহ 

আে-উসাইতমি। 

শায়লখর সবলচলয় অেরঙ্গ ছাে যারা িার আদশজ ও মািহাজলক অতবকৃি ভালব 

ধারি কলরি িালদর মলধয উলল্লখলযা য হলেি – শায়খ আতে আে খুদাইর, শায়খ 

সুোইমাি তবি িাতসর আে-‘উেওয়াি, শায়খ িাতসর আে ফাহাদ, আল্লাহ িাাঁলদর 

কেযার্ময় মুতি ত্বরাতেি করুি। 

যখি আফ াতিস্তালি িাতেবাি কিৃজক ইসোতম ইমারাি প্রতিতিি হয় িখি শায়খ 

হামুদ এবং িার দুই ছাে সুোইমাি আে-‘উেওয়াি এবং আতে আে-খুদাইর, 

আমীরুে মু’তমিীি মুল্লাহ উমার রাতহমাহুল্লাহ-লক অতভিন্দি জাতিলয় তচতঠ গেলখি 

এবং মুল্লাহ উমারলক আতমরুে মু’তমতিি বলে সলবাধি কলরি। এছাড়া সারা তবলশ্বর 

মুসতেমলদর জিয িাতেবািলক সাহাযয করা বাধযিামূেক বলে তিতি একতি ফলিায়া 



     

     

darulilm.org 

গদি। এছাড়া ২০০১ এ যখি সারা তবশ্ব মুসতেমলদর তবরুলে অযালমতরকার সালে 

গজাি বাধতছে িখি এই মহাি তিভজীক শায়খ ফলিায়া গদি গয আগ্রাসী কাতফর 

অযালমতরকার তবরুলে িাতেবািলক এবং আফ াতিস্তালির মুহাতজরলদর সহায়িা 

করা সকে মুসতেম উম্মাহর জিয বাধযিামূেক। শায়খ হামুদ প্রকালশয গসৌতদ 

শাসকল ািীর কুফর সম্পলকজ কো বেলিি। এই কারলি ৭৫ বছর বয়লস এই অন্ধ 

বৃেলক কারারুে করা হয়। 

শায়খ হামুদ তবি উক্বো আশ-শু’আইতব আলপাষহীি, তিভজীক এক িযে, তমল্লািু 

ইব্রাতহলমর তদলক আহবািকারী, মুশতরক ও কাতফরলদর উলপযা কলর প্রকালশয 

সিযলক গর্াষর্াকারী – তযতি শায়খ আে-ইসোম ইবিু িাইতময়যাহ এবং ইমাম 

ওয়াে মুজাতিদ শায়খ মুহাম্মাদ তবি আব্দুে ওয়াহহাব ও উোমালয় িাজলদর প্রকৃি 

উত্তরসূতর। 

এই মহাি তশযক ১৪২২ তহজতরর ৪ই তজেক্বদ (১৮ই জািুয়াতর, ২০০২) 

মৃিুযবরি কলরি। আল্লাহ িার উপর রহম করুি। ইমাম ওয়াে মুজাতিদ আব্দুল্লাহ 

আযযাম রাতহমাহুল্লাহ –এর মৃিুযর পর এিাই তছে মুসতেম উম্মাহ ও মুজাতহতদলির 

জিয সবলচলয় বড় যতি। 


